Směrnice – ochrana osobních údajů dle nařízení EP 2016/679

Společnost:

TERMO + holding, a.s. – správce osobních údajů (SOU)
Všebořická 239/9
Ústí nad Labem
IČ 273 04 434, zapsána v OR Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1709

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679
o ochraně osobních údajů, shromažďuje a zpracovávání osobní údaje pouze v souladu se stanovenými
účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto účelů.
Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory
osobních údajů: shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení
nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné
zpřístupnění, seřazení, výmaz nebo zničení.
Zásady zpracování osobních údajů: zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení,
minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita, důvěrnost.

Společnost eviduje:
1. U zaměstnanců (subjektech údajů - SU) osobní údaje v míře nezbytné pro splnění právních
povinností (zejména: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, bydliště,
číslo účtu, zdravotní pojišťovnu) – údaje společnost eviduje v pracovních dokumentech, tj.
v pracovních smlouvách (vč. DPP, DPČ), v ukončení pracovních smluv (dohoda o ukončení,
výpověď),
přihlášení/odhlášení
z OSSZ,
zdravotní
pojišťovny.
Aktuální data jsou uložena v šanonu v uzamykatelné skříni, v kanceláři sekretariátu v sídle
společnosti, kam má přístup předseda představenstva, asistentka předsedy představenstva a
účetní. Dveře od kanceláře se při odchodu zamykají, budova je elektronicky chráněna, má
kamerový systém. Starší doklady jsou uloženy v šanonech v uzamčené spisovně v sídle
společnosti, klíče jsou bezpečně uloženy (uzamčeny) v sekretariátu. Data jsou současně
uložena v elektronické formě v účetním systému společnosti, který je chráněn heslem. Přístup
do elektronické formy má předseda představenstva, účetní.
U externího zpracovatele mezd jsou doklady v uzamykatelné skříni v kanceláři zpracovatele,
na adrese uvedené ve smlouvě se zpracovatelem.
SOU shromažďuje a zpracovává osobní údaje spojené s využíváním GPS ve služebních
vozech, a telefonické spojení na zaměstnance, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke
zpracování osobních údajů.
2. U dodavatelů a odběratelů (subjektech údajů), ve smluvních dokumentech (zejména smlouvy
o dílo, kupní smlouvy) jsou evidovány pro uzavření a splnění smluvních vztahů a právních
povinností: název, sídlo, IČ, DIČ, číslo účtu, jména a příjmení subjektu údajů, jejich funkční
zařazení, personované e-mailové adresy, telefonní kontakty a to v tištěné a elektronické formě.
V elektronické formě jsou data zabezpečena přístupovými hesly, v tištěné formě jsou
v uzamykatelných kancelářích. Budova je elektronicky chráněna, má kamerový systém.

Poskytnutím těchto údajů, resp. podpisem příslušných smluvních dokumentů, dává subjekt
údajů souhlas s jejich zpracováním pro účely plnění předmětných smluv.
3. V areálu společnosti je instalován kamerový systém se záznamem 4 dny. S touto skutečností
jsou zaměstnanci i ostatní návštěvníci řádně seznámeni informační tabulkou u kamery
umístěné na administrativní budově. Ke kamerovému záznamu má přístup pouze předseda
představenstva.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas je svobodný, jednoznačný, srozumitelný, odvolatelný.
Zpracovatelé a příjemci
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle SOU a jeho zaměstnanců
zpracovány také zpracovateli SOU a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených
v souladu s GDPR. Zpracovateli osobních údajů SOU jsou dodavatelé účetních programů, podpora
hardware a software využívaných v rámci společnosti.
Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím
subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
Práva subjektů údajů
SU (subjekt údajů) je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či
nejsou SOU zpracovávány, pokud ano, má právo získat k těmto osobním údajům přístup vč. účelu
zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů,
zdroji osobních údajů a době, po kterou budou osobní údaje uchovávány. SU má právo získat osobní
údaje, které o něm SOU poskytl.
Pokud se SU domnívá, že SOU nebo smluvní zpracovatel provádí zpracování osobních údajů
v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může
požádat o opravu či výmaz těchto osobních údajů, popř. o omezení zpracování, může vznést námitku
proti takovému zpracování.
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Archivace a skartace osobních údajů
Osobní údaje dle právních povinností jsou archivovány 30 let.
V Ústí nad Labem dne 24. 5. 2018

……………………………….
Ing. Vasil Simkovič
předseda představenstva
TERMO + holding, a.s.

